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Легенда на процедурите
 

Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
 

À = Срокове    ´ = Срокове, ако са били поискани    6 = Текстът все още не е приет, евентуални срокове

1. Трето четене

- Обикновена законодателна процедура («««III)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия проект

2. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от всички членове на Парламента за приемане или отхвърляне на решение за
одобрение

3. Второ четене

- Обикновена законодателна процедура («««II)
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета; мнозинство от
подадените гласове за одобрение на позицията на Съвета

4. Правилник на Европейския парламент

- Изменения на Правилника
мнозинство от общия брой на членовете на Парламента за приемане на измененията
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за решение

5. Първо  четене

- Обикновена законодателна процедура («««I)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

6. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от подадените гласове за приемане или отхвърляне на решението за
одобрение

7. Други процедури

- Процедура на консултация («)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

- Други (декларации, устни въпроси, доклади по собствена инициатива, снемане на имунитет)
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за резолюция или решение



Съдържание

Съдържание

654.272/OJ 654.272/OJ

Сряда, 8 юли 2020 г. 1

14:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

14:15 - 17:45 Разисквания 1

Представяне на програмата за дейността на германското председателство - Изявления на Съвета и
Комисията 1

Общо разискване - Заседания на Европейския съвет от 19 юни и от 17-18 юли 2020 г. 1

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г. - Изявления на Европейския
съвет и Комисията 1

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли - Изявления на Европейския съвет
и Комисията 1

16:30 - 17:45 1

Първо гласуване 1

Тайни гласувания 1

Номиниране на Хелга Бергер за член на Сметната палата  - Доклад: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) 1

Назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган  - Доклад: Irene Tinagli
(A9-0132/2020) 2

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) 2

***I (ENVI) Преходни разпоредби за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19
(изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) 2

***I (ENVI)  Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна
употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за
лечение или превенция на коронавирусното заболяване 2

Единни гласувания 2

Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за
инициативата за младежка заетост  - Доклад: Younous Omarjee (A9-0111/2020) 2

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с
COVID-19  - Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020) 2

Отвличане в чужбина и в рамките на националната територия на деца от ЕС в Япония - Предложение
за резолюция 2

Правата на хората с интелектуална недостатъчност по време на извънредното положение във връзка с
COVID-19 - Предложение за резолюция 2

Гласувания по процедурни предложения (член 67, парагрaф 1 от Правилника за дейността) 3

Специални правила за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт и изисквания
за тяхното изпълнение 3

Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на
дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи 3

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт 3

Гласуване на изменения 3

Изменение на Директиви (ЕС) 2017/2455 и (EС) 2019/1995 по отношение на транспонирането и
прилагането им във връзка с избухването на кризата, причинена от COVID-19 3

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2019 г. 3

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2018 г. 3

19:00 - 21:00 Разисквания 3

Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на
тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития - Изявления на Съвета и
Комисията 3

Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 - Изявления на Съвета и Комисията 3



Съдържание
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20:00 4

Обявяване на резултатите 4

20:30 - 21:45 4

Второ гласуване 4

Гласуване на изменения 4

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на
автомобилния транспорт  - Препоръка за второ четене: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) 4

Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на
дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи  - Препоръка за
второ четене: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) 4

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт  - Препоръка за второ четене:
Ismail Ertug (A9-0116/2020) 4

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз - борба с измамите - годишен доклад за 2018 г. 4

Четвъртък, 9 юли 2020 г. 5

09:00 5

Обявяване на резултатите 5

09:15 - 10:30 5

Първо гласуване 5

Гласуване на изменения 5

Изменения към предложения за резолюции - Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с
бежанците и миграцията 5

Изменения към предложения за резолюции - Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на
изпирането на пари и финансирането на тероризма - План за действие на Комисията и други последни
промени 5

09:15 - 11:30 Разисквания 5

Съвместно изявление - Изявления на заместник-председателя на Комисията /върховен представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека 5

Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция 5

Положението в Беларус 5

14:15 6

Обявяване на резултатите 6

14:30 - 15:45 6

Второ гласуване 6

Гласуване на изменения 6

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19  - Доклад: Loránt
Vincze 6

Насоки за политики за заетост на държавите членки 6

Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за
бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция 6

Изменения към предложения за резолюции - Стратегията на ЕС относно общественото
здравеопазване след COVID-19 6



Съдържание
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14:30 - 16:30 Разисквания 6

Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 6

Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото десетилетие - Изявления
на Съвета и Комисията 6

Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза
в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите
членки - Изявления на Съвета и Комисията 7

18:15 7

Обявяване на резултатите 7

18:30 - 19:45 7

Трето гласуване 7

Окончателно гласуване

   
7

Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране
и прилагане поради кризата с COVID-19  - Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020) 7

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.  - Доклад:
David Cormand (A9-0081/2020) 7

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
- Доклад: Bas Eickhout (A9-0118/2020) 7

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018
г.  - Доклад: Joachim Kuhs (A9-0103/2020) 7

Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията - Предложения за
резолюции 8

Гласуване на изменения 8

Възражения съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни вещества,
включително флумиоксазин 8

Изменения към предложения за резолюции - Преразглеждане на насоките за трансевропейска
енергийна инфраструктура 8

Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят преговори,
относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма 8

Изменения към предложенията за резолюции - Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост 8

Петък, 10 юли 2020 г. 9

09:00 9

Обявяване на резултатите 9

09:15 - 11:00 Разисквания 9

Отбелязване на 25-тата годишнина от събитията в Сребреница - Изявление на Комисията 9

Културно възстановяване на Европа - Изявление на Комисията 9

Ролята на политиката на сближаване за преодоляване на социално-икономическите последици от
COVID-19 - Въпрос с искане за устен отговор (O-000035/2020 - B9-0012/20) 9

09:45 - 11:00 9

Първо гласуване 9

Окончателно гласуване

   
9

Насоки за политиките за заетост на държавите членки  - Доклад: José Gusmão (A9-0124/2020) 9



Съдържание
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Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за
бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция  -
Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020) 10

Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на
хуманитарната помощ за бежанците в Турция  - Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) 10

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: определени употреби на
хромен триоксид 10

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни вещества,
включително флумиоксазин 10

Всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия  - Доклад: Claudia Gamon
(A9-0130/2020) 10

Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура - Предложения за
резолюции 10

Гласуване на изменения 10

Преходни разпоредби, с цел да се преодолее въздействието от кризата с COVID-19 (изменение на
Регламент (ЕС) 2016/1628) 10

***I (ENVI)  Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна
употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за
лечение или превенция на коронавирусното заболяване 10

13:30 11

Обявяване на резултатите 11

14:15 - 15:30 11

Второ гласуване 11

Окончателно гласуване

   
11

Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят преговори,
относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма  - Доклад: Annalisa
Tardino (A9-0131/2020) 11

Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост - Предложения за резолюции 11

Преходни разпоредби с цел преодоляване на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС)
2016/1628)   - Доклад: 11

Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба,
съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или
превенция на коронавирусното заболяване  - Доклад: 11

Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на
тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития - Предложения за
резолюции 11

Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 - Предложения за резолюции 12

18:00 12

Обявяване на резултатите 12

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 14

Срокове 16



Сряда, 8 юли 2020 г.

 

 

14:00 

 

14:15 - 17:45     Разисквания

 
Общо разискване - Заседания на Европейския съвет от 19 юни и от 17-18 юли

2020 г.

 
Край на общите разисквания

 

16:30 - 17:45
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14:00 Възобновяване на сесията и ред на работа

14:15 - 17:45 Разисквания

16:30 - 17:45 Първо гласуване

19:00 - 21:00 Разисквания

20:00 Обявяване на резултатите

20:30 - 21:45 Второ гласуване

85 • Възобновяване на сесията и ред на работа

15 • Представяне на програмата за дейността на германското председателство

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2667(RSP)]

17 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г.

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2669(RSP)]

90 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2704(RSP)]

124 • Първо гласуване

54 • Тайни гласувания

4 - Номиниране на Хелга Бергер за член на Сметната палата

Доклад: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Доклад относно номинирането на Хелга Бергер за член на Сметната палата

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол
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50 - Назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган

Доклад: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков
орган

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

56 • Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

59 • ***I (ENVI) Преходни разпоредби за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-
19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

140 • ***I (ENVI)  Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за
хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и
предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здарве и безопасност на храните
Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

57 • Единни гласувания

30 «««I - Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените
средства за инициативата за младежка заетост

Доклад: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата
за младежка заетост

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Комисия по регионално развитие

25 « - Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с
COVID-19

Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по
отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 - Отвличане в чужбина и в рамките на националната територия на деца от ЕС в Япония

Предложение за резолюция

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

член 227 от Правилника за дейността

36 - Правата на хората с интелектуална недостатъчност по време на извънредното положение във
връзка с COVID-19

Предложение за резолюция

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

член 227 от Правилника за дейността



 

19:00 - 21:00     Разисквания
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110 • Гласувания по процедурни предложения (член 67, парагрaф 1 от Правилника за дейността)

61 • Специални правила за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт и
изисквания за тяхното изпълнение

Препоръка за второ четене: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

66 • Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и
периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез
тахографи

Препоръка за второ четене: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

114 • Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт

Препоръка за второ четене: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

58 • Гласуване на изменения

107 • Изменение на Директиви (ЕС) 2017/2455 и (EС) 2019/1995 по отношение на транспонирането и
прилагането им във връзка с избухването на кризата, причинена от COVID-19

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси

74 • Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2019 г.

Доклад: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Комисия по бюджети

75 • Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за
2018 г.

Доклад: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Комисия по бюджетен контрол

44 À • Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други
неотдавнашни събития

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2686(RSP)]

48 À • Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2691(RSP)]



20:00 

 

20:30 - 21:45
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127 • Обявяване на резултатите

125 • Второ гласуване

67 • Гласуване на изменения

121 À«««II - Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на
автомобилния транспорт

Препоръка за второ четене: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по
отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за
командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и
Директива 2014/67/ЕС и Регламент (ЕС) № 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

122 À«««II - Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и
периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез
тахографи

Препоръка за второ четене: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на
регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по
отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление,
минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент
(ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

123 À«««II - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт

Препоръка за второ четене: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на
регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009,
(ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на
автомобилния транспорт

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

76 • Защита на финансовите интереси на Европейския съюз - борба с измамите - годишен доклад за
2018 г.

Доклад: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Комисия по бюджетен контрол



Четвъртък, 9 юли 2020 г.

 

 

09:00 

 

09:15 - 10:30

 

09:15 - 11:30     Разисквания
 

Съвместно изявление - Изявления на заместник-председателя на Комисията

/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и

политиката на сигурност

5 5Четвъртък, 9 юли 2020 г.

654.272/OJ 654.272/OJ

09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 10:30 Първо гласуване

09:15 - 11:30 Разисквания

14:15 Обявяване на резултатите

14:30 - 15:45 Второ гласуване

14:30 - 16:30 Разисквания

18:15 Обявяване на резултатите

18:30 - 19:45 Трето гласуване

135 • Обявяване на резултатите

126 • Първо гласуване

108 • Гласуване на изменения

109 • Изменения към предложения за резолюции - Хуманитарното положение във Венесуела и
кризата с бежанците и миграцията

82 • Изменения към предложения за резолюции - Всеобхватна политика на Съюза за
предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма - План за действие на
Комисията и други последни промени

Предложения за резолюции
[2020/2686(RSP)]

42 • Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека

[2020/2688(RSP)]

93 • Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на
Турция

[2020/2706(RSP)]

94 • Положението в Беларус

[2020/2707(RSP)]



14:15 

 

14:30 - 15:45

 

14:30 - 16:30     Разисквания
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128 • Обявяване на резултатите

129 • Второ гласуване

65 • Гласуване на изменения

28 À«««I - Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите
на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19

Доклад: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Комисия по конституционни въпроси

(Гласуване: 19/06/2020)

102 À • Насоки за политики за заетост на държавите членки

Доклад: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Комисия по заетост и социални въпроси

103 À • Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата
за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и
Турция

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Комисия по бюджети

100 • Изменения към предложения за резолюции - Стратегията на ЕС относно общественото
здравеопазване след COVID-19

Изявления на Съвета и на Комисията
[2020/2691(RSP)]

96 À • Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост

Въпрос с искане за устен отговор

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост

[2020/2531(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

47 • Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото
десетилетие

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2692(RSP)]



 

18:15 

 

18:30 - 19:45
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106 • Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно
защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2709(RSP)]

130 • Обявяване на резултатите

131 • Трето гласуване

72 • Окончателно гласуване

   

24 À« - Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на
транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и
(ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

26 À - Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

Доклад: David Cormand (A9-0081/2020)

Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за
2019 г.

[2019/2126(INI)]

Комисия по бюджети

9 À - Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за
2018 г.

Доклад: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка –
годишен доклад за 2018 г.

[2019/2127(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

8 À - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад
за 2018 г.

Доклад: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите –
годишен доклад за 2018 г.

[2019/2128(INI)]

Комисия по бюджетен контрол
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97 À - Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията

Предложения за резолюции

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Разискване: 18/12/2019)

81 • Гласуване на изменения

78 À • Възражения съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни
вещества, включително флумиоксазин

[2020/2671(RSP)]

80 • Изменения към предложения за резолюции - Преразглеждане на насоките за трансевропейска
енергийна инфраструктура

Предложения за резолюции
[2020/2549(RSP)]
(Разискване: 10/02/2020)

101 À • Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят
преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма

Доклад: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

116 • Изменения към предложенията за резолюции - Стратегия за химичните вещества с цел
устойчивост



Петък, 10 юли 2020 г.

 

 

09:00 

 

09:15 - 11:00     Разисквания

 

09:45 - 11:00

9 9Петък, 10 юли 2020 г.

654.272/OJ 654.272/OJ

09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 11:00 Разисквания

09:45 - 11:00 Първо гласуване

13:30 Обявяване на резултатите

14:15 - 15:30 Второ гласуване

18:00 Обявяване на резултатите

137 • Обявяване на резултатите

91 • Отбелязване на 25-тата годишнина от събитията в Сребреница

Изявление на Комисията

[2020/2705(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

95 À • Културно възстановяване на Европа

Изявление на Комисията

[2020/2708(RSP)]

Гласуването ще бъде проведено през септември

39 • Ролята на политиката на сближаване за преодоляване на социално-
икономическите последици от COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Ролята на политиката за сближаване за преодоляване на социално-икономическите последици от
COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Първо гласуване

98 • Окончателно гласуване

   

49 À« - Насоки за политиките за заетост на държавите членки

Доклад: José Gusmão (A9-0124/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за насоки за политиките за заетост на
държавите членки

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Комисия по заетост и социални въпроси
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654.272/OJ 654.272/OJ

53 À - Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата
за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и
Турция

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет
за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската
криза в Йордания, Ливан и Турция

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Комисия по бюджети

92 À - Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на
хуманитарната помощ за бежанците в Турция

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на
хуманитарната помощ за бежанците в Турция

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Комисия по бюджети

45 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: определени
употреби на хромен триоксид

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни
вещества, включително флумиоксазин

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия

Доклад: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Доклад относно всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия

[2019/2189(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

37 À - Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура

Предложения за резолюции

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Разискване: 10/02/2020)

99 • Гласуване на изменения

84 • Преходни разпоредби, с цел да се преодолее въздействието от кризата с COVID-19 (изменение
на Регламент (ЕС) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

141 • ***I (ENVI)  Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за
хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и
предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здарве и безопасност на храните



13:30 

 

14:15 - 15:30
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136 • Обявяване на резултатите

133 • Второ гласуване

89 • Окончателно гласуване

   

52 À - Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят
преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма

Доклад: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно
сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова
Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество
в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката
престъпност и тероризма

[2020/2048(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

96 À - Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост

Предложения за резолюции

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Преходни разпоредби с цел преодоляване на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС)
2016/1628)

Доклад:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

139 À«««I - Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна
употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и
предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване

Доклад:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

44 À - Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането
на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития

Предложения за резолюции

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]
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48 À - Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19

Предложения за резолюции

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]

134 • Обявяване на резултатите



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

13 13
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Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Сряда, 8 юли 2020 г.

 

14:15 - 17:45

 

19:00 - 21:00

 

 

Четвъртък, 9 юли 2020 г.

 

09:15 - 11:30

 

14:30 - 16:30

 

 

Петък, 10 юли 2020 г.

 

14 14Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

654.272/OJ 654.272/OJ

Председател на Европейския съвет (включително отговорите) :15'

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :30'

Членове на ЕП :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :20'

Членове на ЕП :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:15'

Членове на ЕП :90'

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :25'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



09:15 - 11:00

 

15 15Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

654.272/OJ 654.272/OJ

Комисия (включително отговорите) :25'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'



Срокове

 
 

Сряда, 8 юли 2020 г.

 

 

Четвъртък, 9 юли 2020 г.
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44 À • Всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на
тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития - Изявления на Съвета
и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 6 юли, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 7 юли, 12:00 ч.

48 À • Стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 6 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 7 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 7 юли, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 7 юли, 19:00 ч.

121 À • Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на
автомобилния транспорт  - Препоръка за второ четене: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

122 À • Дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите
на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи  -
Препоръка за второ четене: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

123 À • Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт  - Препоръка за второ четене:
Ismail Ertug (A9-0116/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

28 À • Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19  - Доклад: Loránt
Vincze

- Изменения; отхвърляне Понеделник, 6 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

102 À • Насоки за политики за заетост на държавите членки

- Изменения Петък, 3 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.
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103 À • Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за
бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция

- Изменения Петък, 3 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

96 À • Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000044/2020 - B9-0013/20)

- Предложения за резолюции Понеделник, 6 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 7 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 7 юли, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 7 юли, 19:00 ч.

24 À • Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на
транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19  - Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

- Изменения Петък, 3 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

26 À • Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.  - Доклад:
David Cormand (A9-0081/2020)

- Изменения Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

9 À • Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за
2018 г.  - Доклад: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

- Изменения Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

8 À • Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за
2018 г.  - Доклад: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

- Изменения Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

97 À • Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията - Предложения за
резолюции

- Предложения за резолюции Понеделник, 6 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 7 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 7 юли, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 7 юли, 19:00 ч.

78 À • Възражения съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни вещества,
включително флумиоксазин

- Изменения Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

101 À • Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят
преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма

- Изменения Понеделник, 6 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.
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95 À • Културно възстановяване на Европа - Изявление на Комисията

- Предложение за резолюция Сряда, 9 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 14 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 14 септември, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 15 септември, 12:00 ч.

49 À • Насоки за политиките за заетост на държавите членки  - Доклад: José Gusmão (A9-0124/2020)

- Изменения Петък, 3 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

53 À • Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за
бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция  -
Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

- Изменения Петък, 3 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

92 À • Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на
хуманитарната помощ за бежанците в Турция  - Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

- Изменения Петък, 3 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

45 À • Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: определени употреби
на хромен триоксид

- Изменения към предложението за резолюция Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

46 À • Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни вещества,
включително флумиоксазин

- Изменения към предложението за резолюция Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

29 À • Всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия  - Доклад: Claudia Gamon
(A9-0130/2020)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП,
алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 7 юли, 12:00 ч.

37 À • Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура - Предложения
за резолюции

- Предложения за резолюции Сряда, 1 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 6 юли, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 7 юли, 12:00 ч.

52 À • Сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия, по което се водят
преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма  - Доклад:
Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

- Изменения Понеделник, 6 юли, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 6 юли, 19:00 ч.



19 19Срокове

654.272/OJ 654.272/OJ

32 À • Преходни разпоредби с цел преодоляване на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС)
2016/1628)   - Доклад:

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 юли, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 9 юли, 12:00 ч.

139 À • Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба,
съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение
или превенция на коронавирусното заболяване  - Доклад:

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 юли, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 9 юли, 12:00 ч.
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